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tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 16 § seuraa-

vasti:

16 §

Tiedon saannin estoa koskeva määräys

Tuomioistuin voi syyttäjän tai tutkinnan-
johtajan hakemuksesta taikka sen hakemuk-
sesta, jonka oikeutta asia koskee, määrätä
15 §:ssä tarkoitetun palvelun tarjoajan sakon
uhalla estämään tallentamansa tiedon saan-
nin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen
sisällön pitäminen yleisön saatavilla tai sen
välittäminen on säädetty rangaistavaksi tai
korvausvastuun perusteeksi. Tuomioistuimen
on käsiteltävä hakemus kiireellisesti. Hake-
musta ei voida hyväksyä varaamatta palvelun
tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilaisuutta
tulla kuulluksi, paitsi jos kuulemista ei voida
toimittaa niin nopeasti kuin asian kiireelli-
syys välttämättä vaatii.

Tuomioistuimen määräys on annettava tie-
doksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällön

tuottaja on tuntematon, tuomioistuin voi mää-
rätä palvelun tarjoajan huolehtimaan tiedok-
siannosta.

Määräys raukeaa, jollei sen kohteena ole-
van tiedon sisältöön tai välittämiseen perustu-
vasta rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin
kysymys on korvausvastuusta, panna vireille
kannetta kolmen kuukauden kuluessa mää-
räyksen antamisesta. Tuomioistuin voi syyt-
täjän, asianomistajan tai asianosaisen edellä
tarkoitettuna määräaikana esittämästä vaati-
muksesta pidentää tätä määräaikaa enintään
kolmella kuukaudella.

Palvelun tarjoajalla ja sisällön tuottajalla
on oikeus hakea määräyksen kumoamista
siinä tuomioistuimessa, jossa määräys on an-
nettu. Määräyksen kumoamista koskevan
asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäy-
miskaaren 8 luvun säännöksiä. Tuomioistuin
huolehtii kuitenkin tarpeellisista toimenpi-
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teistä syyttäjän kuulemiseksi. Kumoamista on
haettava 14 päivän kuluessa siitä, kun hakija
on saanut tiedon määräyksestä. Tietoa ei saa
saattaa uudelleen saataville kumoamista kos-
kevan asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei
asiaa käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

Myös syyttäjällä on oikeus hakea muutosta
päätökseen, jolla määräys on kumottu.

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä tou-
kokuuta 2011.
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